77. седница УО

Записник
са одржане 77. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе
Србије. Седница је одржана 07.05.2015. године у просторијама
Ветеринарске коморе Србије са почетком у 9,00 часова.
У раду седнице учествовали:
Председник: УО: Миодраг Милковић (ММ)
Чланови: Драгана Бајић (ДБ), Милан Ђорђевић (МЂ), Владимир
Пауновић (ВП),Маја Андријашевић (МА) и Иван Добросављевић (ИД).
Небојша Бошњак није присуствовао седници. (НБ)
Седници су присуствовали:Председник ВКС Радош Раилић (РР),
председник Надзорног одбора Милош Петровић (МП), Председник
Стручног одбора Љубица Спасојевић Косић (ЉСК) и секретар Коморе
Жолт Кало (ЖК).
Минутом ћутања одата је почаст преминулом колеги Саши Стокићу.
(ММ): Замолићу све чланове УО да у свом раду буду што краћи и са
конкретним предлогом. Предлажем да термини одржавања састанака
УО у будуће буду ван радног времена.
Предложен је следећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Иницијатива за промену Статута ВКС;
2. План активности за наставак рада на доношењу
протокола о лечењу животиња ;
3. Редизајнирање сајта ВКС са акцентом израде адресара свих
ветеринарских субјеката;
4. Смернице и припреме за састанак са Управом за ветерину;
5. Разно;
Предложена је допуна дневног реда
Предлагач тачке (МЂ): Решавање проблема по питању лиценци;
Предлагач тачке (МЂ): Поништење протокола о сарадњи и
комуникацији са Управом за ветерину услед кршења Статута ВКС;
Предлагач тачке (РР): Одлука о пријему правника у ВКС;
Предлагач тачке (РР):Одлука о организовању научног Скупа
Врњачка бања, датум, теме и висина котизација;
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Предлагач тачке (РР):Достављање документације правном
заступнику ВКС;
Предлагач тачке (РР):Одлука о исплати путних трошкова
председнику ВКС за одлазак по позиву на скупштину
Шумадијског РО;
Предлагач тачке (РР): Одлука о исплати путних трошкова за
одлазак по позиву у Опатију 14 -16.05.2015. године;
Предлагач тачке (РР):Одлука о суфинансирању скупова других
организатора;
Предлагач тачке (РР):Захтев за пријем руководства ВКС код
МПЗЖС;
Предлагач тачке (ММ): Захтев Подунавског РО за исплату
солидарне помоћи породици преминулог колеге Саше Стокића;
Одлука:Предложене допуне дневног реда усвојене су једногласно
А.д.1. Иницијатива за промену Статута ВКС;

(ММ): Секретар ВКС да обавести чланство Коморе о припреми измене
Статута ВКС, и УО ће представљати радну групу за израду предлога
за измену Статута. Ангажовао сам Мају Антић из адвокатске
канцеларије Ивановић која ће волонтерски радом помоћи Секретару
ВКС око израде измене Статута ВКС.
(РР): Све предлоге за измену Статута, Депа и Кодекса доставити до
30.09.2015. године у секретаријат. ВКС има уговор о сарадњи са
адвокатском канцеларијом Мирковић. Као члан радне групе прихватам
учешће у изради иницијалих измена Статута ВКС.

Одлука: једногласно усвојена
А.д. 2. План активности
за наставак
протокола о лечењу животиња ;

рада на доношењу

(ЉСК): Израда протокола у циљу успостављање стандарда струке, тј
да се дефинишу минимални услови велике и мале праксе које наши
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клијенти могу да добију. Протоколи се не смеју изједначавати са
формуларима.
(ММ):Протоколи су неопходни у струци.
(МЂ):Ако на Скупштини нису опредељена средства онда је
беспредметно расправљати на ову тему, једино је могуће ако се
исплата врши са позиције накнаде за исплате дневница чланова СО.
(МП):Таксативно навести које су по приоритету области за које треба
да се израде протоколи, и нису потребне велике радне групе. Комора
може да нађе спонзоре за израду протокола.
(РР): У складу са чланом 30. Тачка 10 Статута ВКС, упутићу СО допис
са питањем да ли је могуће у оквиру опредељених финансијских
средстава за рад чланова СО урадити један протокол.
(ММ): Закључак: За наредну седницу УО спремити предлог стратегије
израде стандарда ветеринарске струке, и допуна предлога за радне
групе. Предлог за изналажење могућности евентуалног финансирања
за израду протокола.
Одлука: Једногласно
А.д. 3. Редизајнирање сајта ВКС са акцентом израде адресара
свих ветеринарских субјеката
(ММ): Да Регионални одбори доставе ажуриране листе са основним
подацима својих чланова у секретаријат, и исте поставити на сајт ВКС
како би биле доступне чланству, и један слободнији приступ сајту ВКС.
(РР): На сајт могу информације само које су потписане и као званични
документи, а не лична мишљења и и ставови.
(МЂ): Званичан регистар ветеринарских субјеката за обављање
ветеринарске делатности води Управа за ветерину.
Закључак: Да председник ВКС и председник УО објављују
информације о активностима на почетној страни сајта ВКС када
представљају Комору.
Одлука: једногласно усвојена
А.д. 5. Одлука о пријему правника у ВКС;
(ММ): На редовној Скупштини вкс је донета одлука да Комора прими
правника у радни однос.
(РР): Да започнемо процедуру расписивање конкурса за пријем
правника у радни однос, где ћемо расписати конкурс, какав профил
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правника нам је најпотребнији, и да се оформи комисија. Не верујем
да ћемо завршити конкурс пре септембра.
Одлука: једногласно усвојена
А.д.6. Одлука о организовању научног Скупа Врњачка бања,
датум, теме и висина котизација;
(ММ):Задужујем секретара ВКС да започне припреме око
организовања научног Скупа у Врњачкој бањи.
(РР): Треба одредити датум одржавања. Секретар да сазна када има
слободних термина, предавачи и теме
да се одреде. Висина
котизације да буде у износу од 1200,00 динара, где су покривени
трошкови хране и пића учесника скупа.
Одлука: једногласно усвојена
Ад. 7. Достављање документације правном заступнику ВКС;
(РР):Да правник утврди да ли у поступку увођења обележивача има
основа да ветеринарске организације поднесу тужбу против МПЗЖС
за изгубљену добит.
(МЂ): Ако је прекршен Закон, подноси се и иницијатива за заштиту
законитости пред Уставним судом.
(МА): Сада само гласамо да ли ће се дати адвокату докумантација.
Одлука: једногласно усвојена
Ад. 8. Одлука о исплати путних трошкова председнику ВКС за
одлазак по позиву на скупштину Шумадијског РО;
(ММ): Одлука за исплату припадајуће накнаде за путне трошкове за
одлазак председника ВКС по позиву у Крагујевац на скупштину
Шумадијског РО.
Одлука: једногласно усвојена
Ад. 9. Одлука о исплати путних трошкова за одлазак по позиву у
Опатију 14-16.05.2015. године;
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(РР): Вишеград 4 + је формирана пре две године и ВКС је пуноправна
чланица.Из ове групације Пољска ветеринаска Комора је уплатила
4.200 евра за помоћ колегама настрадилих од мајских поплава.
Годишње два пута се одржавају седнице ове групације, где домаћин
обезбеђује свим члановима смештај и храну за време одржавања
скупа.
(МА):Да се за исплату припадајућих дневница и путних трошкова
користи Правилник за државне чиновнике. Члановима УО достави
позив и материјал за Вишеград 4 + који ће се оджати у Опатији.
(ДБ): По повратку доставити кратак извештај са скупа.
(ММ): Radoш Раилић и Жолт Кало да представљају ВКС на скупу
Вишеград 4 +који се одражава у Опатији 14-16 маја 2015. године.
Одлука: једногласно усвојена
Ад.10. Одлука о суфинансирању скупова других организатора;
(РР): Пошто Правилник о суфинансирању Скупова није могао бити
усвојен на Скупштини, предлажем да се одреди износ до 50,000
динара за суфинансирање скупова ,и само у случају где је ВКС
суорганизатор скупа. УО да одлучује о висини износа по појединачном
пристиглом захтеву.
(ММ):Одлука да максималан износ који ће се исплаћивати буде до
50.000 динара, где је ВКС суорганизатор.
1.Одлука: једногласно усвојена
(ММ): да се за Скуп ДДД исплати 30.000 динара
2.Одлука је донета са 5 гласова за, (ИД) уздржан.
(ММ):Минимум 60 дана пре одржавања скупа да се достави захтев за
суфинансирање.
3.Одлука: једногласно усвојена
(ММ):УВВПС захтев није одобрен , јер ВКС није наведен као
суорганизатор.
4.Одлука: једногласно усвојена
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(ММ): да се за Скуп clinica veterinaria исплати 30.000 динара, под
условом ако је ВКС наведен као суорганизатор.
5.Одлука: једногласно усвојена
Ад.11. Захтев за пријем руководства ВКС код МПЗЖС;
(ММ):У потпуности сам сагласан да се упути један овакав допис, и у
складу са својим могућностима даћу све од себе да закажемо
састанке са свим битним институцијама и у што краћем временском
року.
(РР): Ако не успемо са дописима и са дијалогом да се изборимо за
наша права, као крајња опција је штрајк ветеринара.
(МА): Институције постоје да решавају проблеме, треба обавеститио
иницијативи за састанак и директора Управе за ветерину, и сматрам
да не треба да се прети штрајком.
(ММ): Доставити захтев за пријем руководства ВКС код МПЗЖС
Одлука: једногласно усвојена
Ад.12.Поништење протокола о сарадњи и комуникацији са
Управом за ветерину услед кршења Статута ВКС;
(МЂ):По Статуту члан 23. Став 2. председник представља и заступа
комору и став 6. потписује уговоре ВКС. У предзадњем пасусу
протокола стоји да председник Коморе потписује за Комору, а ми
имамо потпис претходног председника УО. О томе може и Надзорни
одбор да се изјасни, тражим да се тај документ поништи.
(МА): Мислим да је ово терање неког ината, овај документ је за
добробит целе струке. Не слажем да овај документ треба да се
поништи.
(МА): Мислим да комора не треба да се бори са Управом за ветерину,
већ да покуша заједно да унапреде струку.
(ИД): Нисам става да треба да се поништи протокол већ да се
преправи у спорном делу, јер у случају поништавања би послали
негативну поруку.
(МП):Предлог Милана Ђорђевића је у потпуности у складу са
Статутом ВКС. Предлажем да се данас код директора Управе за
ветерину изрвши исправка на Протоколу.
Одлука за поништење протокола о сарадњи и комуникацији са
Управом за ветерину ( за МЂ. - против МА, ММ, ИД. –уздржан ДБ и
ВП).
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Одлука: о поништењу протокола није усвојена
Ад.13. Захтев Подунавског РО за исплату солидарне помоћи
породици преминулог колеге Саше Стокића;
(ММ): 30.000 динара у нето износу исплатити породици преминулог
колеге Саше Стокића.
Одлука: једногласно усвојена

Ад.4 Смернице и припреме за састанак са Управом за ветерину;
(ММ): Ја сам за искрену и коректну сарадњу са Управом за ветерину, и
да ефикасно решавамо проблеме у струци.
Ад.14. Разно;
(ММ): Желим да изменим своју одлуку са Скупштине где сам се
одрекао припадајуће финансијке накнаде за рад Председника УО, и да
тај новац преусмеримо у фонд за маркетинг и промоцију струке.
(РР): Да се председницима РО за састанке исплаћује припадајуће
дневнице и накнаде за путне трошкове са позиција својих РО, пошто
заступају чланове из свог региона, и да одлуку у писаном облику
доставе ВКС по донешеним одлукама УО РО коме припадају без
обзира да ли су или нису сагласни.
Одлука: једногласно усвојена
Ад. 15. Решавање проблема по питању лиценци
(РР):Списак колега са истеклом лиценцом да се у року од 30 дана
формира. Тај списак доставити Управи за ветерину и да се по Закону
одреде прописане мере за колеге који не поседују лиценцу. Саставити
типско решење а на основу тог решења ће стручно-административна
служба послати предложену дисциплинску меру за не поседовање
лиценце. Сви РО да ажурирају спискове својих чланова.
Одлука: једногласно усвојена
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Записник водио
Секретар ВКС
Жолт Кало, др вет ,с.р.

Записник оверава
Председник Управног одбора
Миодраг Милковић, др вет, с.р.

